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BAB II 

DASAR TEORI 

2.1 Pengertian Susuj 

Susu adalah cairan yang memiliki banyak manfaat terutama untuk 

kesehatan. Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) tahun 1997, tentang susu 

segar yang merupakan susu murni yang tidak mendapat perlakuan apapun kecuali 

proses pendinginan tanpa mempengaruhi kemurnian dari susu tersebut [1]. 

2.2  Pasteurisasi 

 Pasteurisasi adalah sebuah proses pemanasan susu pada temperatur dan 

waktu tertentu yang bertujuan membunuh organisme merugikan seperti bakteri. 

Proses ini bertujuan untuk memperlambatkan pertumbuhan mikroba pada susu. 

Pasteurisasi ini berbeda dengan sterilisasi, karena pasteurisasi ini bertujuan untuk 

mengurangi jumlah mikroorganisme di susu, agar jumlah mereka tidak  

menyebabkan penyakit [2].  

Pasteurisasi adalah pemanasan susu yang membunuh beberapa bakteri, tetapi 

tidak semua. Selanjutnya akan diproses atau disimpan dalam kondisi yang 

meminimalkan pertumbuhan bakteri. Dalam kasus susu, pasteurisasi digunakan 

untuk membunuh bakteri pantogen [7]. 

2.3 ESP8266 

 ESP8266 varian ESP-12 yaitu NodeMCU yang merupakan platform 

Internet of Things yang bersifat opensource. Terdapat hardware berupa SoC 

(System on Chip) ESP8266, sehingga dapat melakukan  programming langsung ke 

ESP8266 tanpa menggunakan mikrokontroler tambahan. Memprogram NodeMCU 

hanya diperlukan ekstensi kabel data USB yang sama persis dengan kabel charging 

smartphone, karena NodeMCU telah memnyusun ESP8266 ke dalam sebuah board 

dengan berbagai fitur layaknya mikrokontroler, serta akses terhadap WiFi dengan 

chip komunikasi USB to serial. 

Gambar ESP8266 terdapat pada gambar 2.1 dibawah ini : 

Gambar 2.1 ESP 8266 
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2.4 Arduino Nanoj 

Arduino nano merupakan mikrokontroler basis Atmega328 dengan ukuran 

kecil yang lengkap dan mendukung pengunaan breadboard. Arduino nano dapat 

dihubungkan ke komputer dengan port USB Mini-B. Gambar arduino nano terdapat 

pada gambar 2.2 dibawah ini : 

Gambar 2.2 Arduino Nano 

2.5 IoT (Internet of Things) 

 IoT dapat mengoptimalkan kehidupan berdasarkan peralatan dan sensor 

yang bekerjasama melalui jaringan internet [17].   

Dalam perkembangan IoT, peralatan yang kita gunakan sehari hari dapat 

dipantau dan dikendalikan menggunakan IoT.  Mayoritas proses dilakukan dengan 

berbagai sensor di IoT. Sensor digunakan di berbagai tempat dan sensor ini 

mengkonversi data mentah menjadi sinyal digital, kemudian mengirimkannya ke 

pusat kontrol. Sehingga kita bisa memonitor perubahan dari jarak jauh melalui 

internet [16]. 

2.6 LCD (Liquid Crystal Display)j 

LCD adalah media tampilan yang menggunakan kristal cair sebagai 

penampil utama. LCD terdiri dari beberapa lapisan cairan kristal diantara 2 plat 

kaca. Ada beberapa jenis LCD diantaranya : Segment LCD, Dot Matrix character 

LCD, dan Graphic LCD. 

 Dalam skripsi ini penulis menggunakan LCD karakter 20 X 4. Gambar LCD 

20 x 4 terdapat pada gambar 2.3 dibawah ini :j 

2.7 I2C ( Inter Integrated Circuit ) 

 I2C adalah modul LCD yangjdikendalikan secara serial sinkron dengan 

protokol I2C. Normalnyajmodul LCD dikendalikan secara paralel yang akan 

Gambar 2.3 LCD Karakter 20 x 4 
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memakan banyak pin di sisi kontroler. Sehingga akan membutuhkan 6 atau 7 pin 

untuk sebuah modul LCD. Untuk sebuah kontroler yang sibuk dan harus 

mengendalikan banyak I/O, menggunakan jalur paraler adalah solusi yang kurang 

tepat. 

 I2C adalah sebagai alternatif, agar pin yang digunakan untuk LCD lebih 

sedikit. Sehingga masih tersisa lebih banyak pin yang dapat kita gunakan untuk 

perangkat lainnya. Gambar I2C ( Inter Integrated Circuit ) dapat di lihat di gambar 

2.4 dibawah ini :j 

2.8 AC Light Dimmer Module 

 AC dimmer adalah circuit yang dapat mengontrol jumlah tegangan AC yang 

akan diberikan ke perangkat apapun.  

AC light dimmer module adalah modul AC dimmer yang sinyal PWM-nya 

dapat dikontrol langsung dengan mikrokontroler. Dengan adanya fitur pin zero 

crossing detector di modul ini, membuat mikrokontroler dapat mengetahui timing 

yang tepat untuk mengirim sinyal PWM. Tanpa timing yang tepat, arus AC dengan 

TRIAC jika gatenya dicontrol PWM malah akan kacau sinyal outputnya, 

menyebabkan dimmer tidak berfungsi dalam menghasilkan sinyal PSM dengan 

kurva yang benar. Gambar AC light dimmer module dapat di lihat di gambar 2.5 

dibawah ini :j 

Gambar 2.4 I2C ( Inter Integrated Circuit ) 

Gambar 2.5  AC Light Dimmer Module 
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2.9 Sensor Suhu ( DS180B )  

 Sensor suhu DS18B20 adalah sensor digital yang dapat mengambil 

perubahan suhu lalujmengkonversinya menjadijbesaran listrik. Sensor ini dapat 

mengukur suhu -55 ℃ sampai +125℃ (-67℉ sampai +275℉). Selain itu, sensor ini 

tidak memerlukan catu daya eksternal karena menarik daya dari mikrokontroler 

atau jaur data. Sensor ini cocok di setiap lingkungan basah atau kering. Gambar 

sensor suhu (DS180B) terdapat pada gambar 2.6 dibawah ini : 

2.10 Kontroler PID ( Proportional Integral Derivative ) 

Kontroler yang secara kontinyu mencoba untuk meminimalkan nilai 

kesalahan setiap waktu dengan penyetelan variabel kontrol ke nilai baru yang 

ditentukan oleh jumlahan seperti persamaan 1 dibawah ini : 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 ∫ 𝑒
𝑡

0
(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐾𝑑

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 …………………………………(1) 

Dimana : 

u(t) = Keluaran PID 

Kp = Konstanta proportionaljj 

Ki = Konstanta integraljj 

Kd = Konstanta derivativejj 

e(t) = Nilai error sekarang 

de(t) = Nilai error sebelumnya – nilai error sekarang 

dt = Time sampling 

2.9.1 Proportional ( elemen P ) 

Propotional menangani kesalahan (error) dengan cepat, yang mana 

kesalahan tersebut dikalikan dengan nilai konstanta Kp. Jika nilai kesalahan sama 

dengan nol, maka keluaran dari kontroler proportional juga sama dengan nol. 

Tetapi, kontroler proportional tidak akan mencapai nilai setpoint-nya jika nilai 

keluarannya yang dibutuhkan bukan nol. Apabila kontrol proporsional di jadikan 

persamaan dalam kawasan waktu countinous harus harus disiskretisasijterlebih 

Gambar 2.6 Sensor Suhu (DS18B20) 



9 
 

dahulu (kawasan digital). Berikut diskretisasi menggunakan metode numerik 

seperti persamaan 2 dibawah ini : 

u(k) =  Kpe(k)……………………………………………………………….….(2) 

2.9.2 Integral ( elemen I ) 

Integral mempelajari nilai yang telah lalu (lampau), kesalahan 

diintegrasikan dan dikalikan dengan konstanta Ki. Bentuk integrasi memampukan 

kontroller untuk menghilangkan kondisi kesalahan tetap (steady-state error) jika 

proses membutuhkan nilai masukan bukan nol untuk mendapatkan setpoint yang 

diinginkan. 

Suatu integral kontroler akan bereaksi terhadap kesalahan (error) oleh 

peningkatan nilai yang ditambahkan ke nilai keluarannya. Sehingga hal ini akan 

memaksa kontroler untuk mencapai nilai setpoint-nya lebih cepat dibandingkan 

dengan hanya kontroler proportional dan menekan atau menghilangkan kondisi 

kesalahan tetap, hal ini juga menjamin bahwa proses overshoot di setpoint diawali 

dari nilai integral yang secara berkelanjutan ditambahkan ke nilai keluarannya. 

Apabila kontrol Integral di jadikan persamaan dalam kawasan waktu countinous 

harus harus disiskretisasijterlebih dahulu (kawasan digital). Berikut diskretisasi 

menggunakanjmetodejnumerikj (backwardjintregation) seperti persamaan 3, 4, dan 

5 dibawah ini: 

𝑢(𝑘) = 𝐾𝑖 + ∑  𝑒(𝑖)𝑇𝑐
𝑘

𝑖=0
…………………………………………………….(3) 

 𝑢(𝑘) = 𝐾𝑖𝑇𝑐 + ∑  𝑒(𝑖) =  𝐾𝑖𝑇𝑐 [𝑒(0) + 𝑒(1) + ⋯ + 𝑒(𝑘 − 1) + 𝑒(𝑘)]
𝑘

𝑖=0
…(4) 

𝑢(𝑘) = 𝐾𝑖𝑇𝑐[𝑒(𝑘 − 1) + 𝑒(𝑘)]………………………………………………..(5) 

 “Integral (∫) adalah suatu operator matematis dalam kawasan kontinyu jika 

didiskretisasi maka akan menjadi sigma (∑), yang merupakan operator matematis 

dalam kawasan diskret. Berdasarkan perhitungan diatas variabel error (e) yang di 

integralkan sehingga dalam kawasan diskret menjadi error yang sebelumnya 

dijumlahkanjdenganjerror - error yangjsebelumnya hinggajerror yangjsekarang. 

2.9.3 Derivative ( elemen D ) 

Derivative untuk mengantisipasi nilai yang akan datang, derivative yang 

pertama dari kesalahan yang terjadi (error) dikalikan dengan suatu konstanta Kd. 
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Hal ini dapat dipakai untuk mengurangi besarnya overshoot yang dihasilkan oleh 

komponen proportional dan integral, tetapi kontroler akan sedikit lebih lambat 

untuk mencapai setpoint. Berikut diskretisasi menggunakan metode numerik 

seperti persamaan 6 dibawah ini : 

 

𝑢(𝑘) = 𝐾𝑑
𝑒(𝑘)−𝑒(𝑘−1)

𝑇𝑐
……………………………………….………………….(6) 

Derivatif (de/dt) adalahjsuatujoperator matematisjdalam kawasanjkontinyu 

jika didiskretisasijmaka akanjmenjadi limit, yangjmerupakan operator matematis 

dalam kawasanjdiskret. Dimana fungijdari operator limit adalah mengurangi nilai 

ke k dengan nilai ke k-1. Sehingga error yang sekarang dikurangi error yang 

sebelumnya. Karakteristik Pengendali PID terdapat pada tabel 2.1 dibawah ini :j 

 

Tabel 2.1 Karakteristik Pengendali PID 

Respon Overshoot Rise Time Settling Time 
Steady-state 

error 

Kp Meningkatkan Mengurangi Small Change Mengurangi 

Ki Meningkatkan Mengurangi Meningkatkan Eliminatejj 

Kd Mengurangi Small Changejj Mengurangi Small Changejj 

2.11 Electrical Heating Element 

Elemen Panas Listrik (Electrical Heating Element) pada water heater yaitu 

suatu alat elektrik yang bisa memanaskan air dengan mudah serta cepat. Panas 

elemen itu didapatkan dari kawat yang mempunyai tahan listrik tinggi (Resistance 

Wire), itulah mengapa kawat itu tak terbakar atau meleleh waktu berlangsung 

panas. Niklin yaitu bahan yang umum digunakan pada elemen, lalu di lapisi oleh 

bahan isolasi yang bisa melanjutkan panas, jadi aman untuk dipakai. Hubungan 

pemanas ini dengan kontrol PID adalah dari AC light dimmernya yang nantinya 

bisa mengontorol tegangan dari pemanas, apabila tegangan pemanas membesar  

maka suhu dari pemanas pun bisa meningkat dan sebaliknya apabila tegangan 

pemanas mengecil maka suhu dari pemanas pun bisa menurun. Gambar 

Elemen Panas Listrik (Electrical Heating Element) terdapat pada gambar 

2.7 dibawah ini : 
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2.11 Smartphone 

Smartphone adalah sebuah alat telekomunikasi yang bisa dibawa kemana 

saja dan dilengkapi dengan sistem android. Smartphone digunakan untuk sistem 

monitoring sistem pasteurisasi susu.  

Dalam smartphone terdapat sistem aplikasi mobile yang telah dirancang 

untuk dapat menginputkan berapa suhu dan waktu yang kita inginkan untuk proses 

pasteurisasi susu. Kemudian sistem aplikasi mobile akan me-monitoring setiap 

kenaikan suhu. 

Gambar 2.7 Elecrical Heating Element 


